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ENTREVISTA
“Quan vaig tenir
el problema
d’ansietat
jo no sabia
ni què era
l’ansietat!”

EL PERIÓDICO
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TONI SANTANDER
Vicepresident d’Obertament,
president de la Federació Veus i
president de l’associació PREAD,
prevenció de l’ansietat i la
depressió.

Quina és la teva implicació amb la
salut mental?
Tot va començar quan vaig notar que
no volia anar a llocs tancats o en els
quals hi hagués molta gent. Un dia a la
feina vaig haver de sortir perquè tenia
taquicàrdies, suors i vaig anar a urgències. Pensava que em moria. Allà em
van dir que era ansietat, una pastilla i
cap a casa. Se’m va passar als pocs dies,
però al cap d’uns mesos em va tornar a
venir una crisi. I aquí ja vaig començar
a acceptar que si era ansietat havia
de trobar la manera de solucionar-ho.
Vaig descobrir l’associació ASSEDEGAM
i em vaig introduir als Grups d’Ajuda
Mútua (GAM) la qual cosa em va anar
bé perquè vaig conèixer gent amb qui
parlàvem el mateix idioma. Als tres
mesos em vaig començar a recuperar
i a acompanyar altres persones que
necessitaven ajuda. Jo vaig passar tanta
por per no saber què era l’ansietat que
vaig veure clar que calia donar a conèixer el tema. Em vaig anar implicant i
amb ajuda de dos psicòlegs voluntaris
vam tirar endavant l’associació PREAD
fa uns 6 anys a Sant Cugat.
Com veus tu les notícies sobre ansietat i depressió?
De vegades amb molta morbositat, i
no sempre acaben de tractar-ho com

si fos un problema de salut mental. És
molt important que els mitjans puguin
empatitzar amb les persones. És cert
que, quan no s’ha viscut, és complicat
posar-se en el lloc de l’altra persona, i
més amb l’ansietat i la depressió que
són invisibles. També cal que tinguin
present que poden ser problemes
transitoris o intermitents, no els vius
tots els dies les 24 hores. Però quan la
persona passa un moment d’ansietat o
depressió, temporalment tindrà dificultats per treballar o fer altres coses de
la seva vida. Cal visibilitzar-ho com un
problema de salut normal, que té uns
efectes i que passa, ja està.
Creus que les creences errònies que
hi ha poden afectar la recuperació?
Hi hauria d’haver més informació, amb
el suïcidi per exemple, o com afecta
els joves. Caldria que les persones
poguessin dir lliurement quan tenen
un problema d’ansietat de la mateixa
manera que diuen que tenen la grip.
L’estigma aquí encara és molt gran i
la gent no t’acompanya. Et diuen allò
tan típic d’“el que has de fer és sortir al
carrer i distreure’t”. No tenim ni idea,
no tenim eines per poder prevenir.
Seria bo que tothom sabés que si tens
una taquicàrdia, o si t’agafa de cop
molta calor, o se’t posa la visió borro-

“Jo vaig passar tanta por per no saber què era
l’ansietat que vaig veure clar que calia donar a
conèixer el tema”
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“Si sabem que un 30/40 % de la població d’edats
diverses tindrà problemes d’aquest tipus al llarg de la
seva vida cal explicar-ho sense que algú pugui pensar
que estem bojos”

sa, poden ser símptomes d’ansietat
i que d’això no et moriràs. Però cal
demanar ajuda i s’haurà de treballar.
El problema és que no es treballa, perquè sembla que estem fets per anar a
la feina les hores que calgui i arribar
a casa i no pensar. Estem programats
per això. I aquest tema mentrestant
continua sent tabú.
Quin és el principal missatge que han
de difondre els mitjans per lluitar
contra l’estigma de l’ansietat i la
depressió?
La lluita contra l’estigma als mitjans
passaria per normalitzar, per dir que
no passa res i que calen eines per
superar-ho. Si sabem que un 30/40 %
de la població d’edats diverses tindrà
problemes d’aquest tipus al llarg de
la seva vida cal explicar-ho sense que
algú pugui pensar que estem bojos. Ni
ataquem la gent, ni som persones pe-

rilloses. I que si et passa no és perquè
alguna cosa no has fet bé, sinó que
passa i ja està. I que les persones que
ho passem estem dins de la societat, no
estem apartats. I això és el que haurien
de mostrar, la realitat de les persones
que ho hem viscut sense que se’ns
tracti d’incapacitats. No pel fet d’haver
passat per això han de pensar que ja
no podem fer res. Cal plantejar-ho com
un problema social. Però sembla que
no interessa veure-ho com que és la
societat que no s’ha preocupat prou
perquè tothom tingui una vida digna.
No sabem acompanyar el malestar.
I d’això ningú en vol parlar. Quan si
en parléssim més veuríem que són
trastorns que es poden superar i, fins i
tot diria que quan els superes ets millor
persona per tu mateix, amb més eines i
saviesa. Que cadascú troba el seu camí
per fer-ho i aquest procés és positiu.
Això s’ha d’explicar més als mitjans!

“Haurien de mostrar, la realitat de les persones
que ho hem viscut sense que se’ns tracti
d’incapacitats”
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Quin és el paper dels
mitjans de comunicació?
Atesa la poca presència de referents
que parlin de la seva experiència d’ansietat o depressió de forma naturalitzada, les percepcions sobre salut mental,
i també sobre els diagnòstics en particular d’ansietat i depressió, recauen
molt sovint sobre el que se’n diu en els
mitjans de comunicació.
Els mitjans actuen com a agents
socialitzadors que ajuden en la construcció i perpetuació de percepcions i
comportaments apresos. Utilitzats com
a font central d’informació, els mitjans

no només reflecteixen actituds i valors
de la població, sinó que prenen part
donant-los forma. Tant és així que els
mitjans han jugat un paper crucial, per
posar un exemple, a l’hora de trencar
prejudicis i mites sobre la comunitat
LGTBIQ+ o les persones amb VIH. Pel
que fa a la salut mental, tot i els avenços en els darrers anys, encara hi ha
molt de camí per recórrer.
La creença de la població general que les
persones amb ansietat o depressió no
tenen força de voluntat, són negatives,

La creença de la població general que les persones
amb ansietat o depressió no tenen força de voluntat,
són negatives, fràgils, dramàtiques, emocionalment
exagerades, gandules o volen cridar l’atenció són
idees que fàcilment poden ser transmeses de forma
no intencionada en peces periodístiques.

fràgils, dramàtiques, emocionalment
exagerades, gandules o volen cridar
l’atenció són idees que fàcilment poden
ser transmeses de forma no intencionada en peces periodístiques. Aquest imaginari és perjudicial per a la recuperació
de les persones ja que provoca actituds
estigmatitzadores que poden conduir a
situacions de discriminació.
Una bona praxi periodística sobre
ansietat i depressió ha de ser responsable socialment, acurada en el què i
equilibrada en el com. Això significa
que hauria de ser sempre un contingut
que ajudi a comprendre millor l’experiència incloent-hi la perspectiva de la
persona que l’ha viscut, del seu entorn
i dels professionals que encoratgen
a demanar ajuda. I s’ha de fer evitant
sempre l’exageració, el sensacionalisme
i l’espectacularització en els relats testimonials, i vetllant pel màxim respecte
cap a l’estat de salut de la persona.
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ENTREVISTA
“Les persones
no són malaltes,
sinó que passen
malalties.
Tot el que facis des
d’aquí agafarà un
altre sentit”

JAUME PARERA
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RICARD USTRELL
Periodista, director i
presentador del programa
“Planta Baixa” a TV3.

Quina opinió tens del tractament que
es fa en els mitjans de l’ansietat i la
depressió?
Com a professional que hi treballo
crec que mai hi arribem a posar prou
atenció. En el cas de la salut mental els
mitjans reprodueixen l’estigma o el
silenci en comptes de qüestionar-los.
No se’n parla prou. I sí que crec que
els mitjans tenen la responsabilitat
de trencar els tabús. Fa uns anys vaig
aprendre que les persones no són malaltes, sinó que tenen malalties. Quan
entens això, tot el que facis des d’aquí
agafarà un altre sentit.
Fa un parell d’anys vas escriure en 1a
persona al diari parlant sobre la teva
experiència de salut mental.
Durant aquell any m’havien passat
moltes coses trepidants, intenses. Fins
al punt que va ser com si el qui visqués
aquella vida no fos jo. Allò em va generar molta angoixa, pànic. Se’m deia que
estava tenint molt d’èxit sent tan jove. I
em sentia molt responsable de qui era,
de tot el que deia, del meu equip, del
que es deia de mi a les xarxes. De cop
tothom em coneixia i em paraven pel
carrer –que era, a més, quan van estar
passant moltes coses en l’àmbit polític

en aquest país—, rebia més d’un milió
i mig de missatges a la setmana, dels
quals una tercera part eren insults. Tot
això no és normal i no és fàcil de pair.
Tota la meva vida m’afectava massa. I
vaig tenir una mena de convulsió fins
que vaig haver de deixar la ràdio. Em
vaig posar molt malalt i em vaig haver
de medicar. Vaig marxar a Nova York i
vaig fer una pausa llarga.
Què et va impulsar a donar la cara,
a voler-te explicar públicament?
En tornar havia anat fent un procés
mental i llavors vaig pensar que la
meva experiència podia ser útil. A més,
no em sentia bé de com havia marxat
de la ràdio sense donar explicacions,
sense dir adeu i tenint tot aquell pànic.
Necessitava poder-ho tancar bé, tenir el
dret d’explicar-me. I em va sorprendre
molt la reacció de la gent. Vaig rebre
molts comentaris positius i agraïments
de persones que han passat problemes
similars i vaig sentir que havia valgut
la pena. Tot plegat em va permetre
acceptar el que em passava, trobar-li un
sentit. Ara em conec i l’ansietat forma
part de la meva normalitat. No és que
tingui crisis constants, però si ve, tinc
els meus mètodes i mecanismes, com
cuidar de dormir bé i fer esport. També
tinc la sort de tenir persones al voltant
amb molta paciència. Tot ajuda.
Quan vas tenir la crisi, vist ara en perspectiva, què és el que t’hauria ajudat i
no vas tenir llavors?
Més que faltar-me, crec que me’n
sobraven de coses! En el meu cas ja
portava acumulant molt des de feia

“Va ser com si el qui
visqués aquella vida no
fos jo. Allò em va generar
molta angoixa, pànic”
anys, però hi va haver una circumstància detonant que va tenir a veure amb
un problema laboral en una situació
en la qual em vaig sentir utilitzat. Vaig
sentir que abusaven de mi i em va
generar molt de malestar. Si hagués
escoltat més i confiat més en la gent del
meu voltant que em repetien que no
em veien bé... Si no m’hagués aïllat tant
dels meus, possiblement no hauria anat
tot com va anar.
Quines falses creences o mites sobre
ansietat o depressió seria bo que els
mitjans deixessin de reproduir?
Per mi el pitjor són les actituds de
condescendència. Que et mirin des de
dalt com dient “aquest noi no està bé”.
És el mateix que quan a la feina algú et
deixa anar: “si estàs estressat ves a casa
i descansa”. Ningú, més que jo mateix,
m’ha de perdonar ni justificar partint
d’un estat que em suposen a partir del
que em va passar fa uns anys. I aquest
to condescendent es nota quan fas una
entrevista. La salut mental no està normalitzada. Quan veus algú pel carrer
comportant-se de forma estranya, no
t’hi apropes. Pesen molt les etiquetes,
la idea del boig encara és allà. I des dels
mitjans hem de ser responsables. Jo
mateix segur que no he acompanyat
prou bé algú que he entrevistat. Tenim
molta feina per fer.
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Ansietat i depressió:
problemes de salut
comuns
Malgrat de vegades aquests dos diagnòstics es poden donar simultàniament
(comorbiditat), no és apropiat, segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
referir-s’hi de forma comuna pel que
fa al nombre total de casos mundials.
Tot i així, s’alerta que les conseqüències
d’aquesta mena de trastorns en termes
de pèrdua de salut de la població són
enormes.
L’OMS situa el nombre global de persones que han passat per una depressió
per damunt dels 300 milions (equivalent
a un 4,4 % de la població global segons
dades de 2015). La depressió està marcada per l’OMS com el diagnòstic amb
més contribució a la discapacitat global
(7,5 % de la població mundial considerada que viu amb discapacitat). Els
problemes d’ansietat estan en el 6è lloc
del rànquing. La depressió és alhora la
problemàtica de salut més relacionada
amb les morts per suïcidi, el nombre de
les quals arriba a les 800.000 anuals.
Segons la definició de l’OMS, la depressió es caracteritza per tristesa, pèrdua
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d’interès o plaer, sentiments de culpa o
baixa autoestima, insomni o inapetència,
sensació d’esgotament físic i manca de
concentració. Pot ser de llarga durada
o recorrent i pot impedir l’habilitat de
funcionar a la feina, amb els estudis o
de dur a terme les tasques quotidianes.
En els casos més severs la depressió por
conduir al suïcidi. El trastorn de distímia
és similar a un episodi depressiu, però
tendeix a ser menys intens però a durar
més.
Els trastorns de l’ansietat es refereixen a
un conjunt de diagnòstics caracteritzats
per sentiments d’angoixa i por, atacs de
pànic, fòbies, ansietat social, trastorn
obsessiu compulsiu (TOC) i trastorns
d’estrès posttraumàtic. Igual com amb la
depressió, n’hi ha que presenten símptomes de més moderats a més severs.
Darrers estudis publicats al Journal of
Psyquiatric Research alerten d’un ràpid
increment d’aquesta mena de problemàtiques la darrera dècada (2008-2018)
en persones menors de 50 anys, i sobretot significativament entre adolescents i
adults joves de 18 a 25 anys.

FAQ’s sobre ansietat
i depressió segons l'’OMS:
1- QUÈ SIGNIFICA QUE SÓN PROBLEMES DE SALUT COMUNS?
Significa que són altament prevalents en la població, que impacten
en l’estat d’ànim de les persones,
afecten el seu benestar i projecte
de vida. Els símptomes varien segons la severitat (de lleu a sever) i
la durada (de mesos a anys) amb
què es manifesten. Són alteracions
de l’estat d’ànim diagnosticables
com a condicions de salut i que
s’han de distingir dels sentiments
de tristesa, estrès o por que
tothom experimenta de tant en
tant a la vida.
2- ESTÀ AUGMENTANT EL NOMBRE DE PERSONES AFECTADES?
El nombre de persones amb trastorns mentals comuns està augmentant. Particularment en països
amb menys recursos econòmics
en els quals la població creix i hi
ha més persones que viuen en les
edats en les quals apareix la depressió i l’ansietat.

ENTREVISTA
“Veig bastant
confusió quan
els mitjans tracten
temes de psiquiatria”

CLARA BOSQUE
Psiquiatra coordinadora de
l’hospital de dia de la unitat
polivalent Benito Menni de
l’Hospitalet de Llobregat.

Com es parla sobre ansietat i depressió
als mitjans segons el teu punt de vista?
Veig bastant confusió quan els mitjans
tracten temes de psiquiatria. En el cas
de la depressió, cal diferenciar entre

el que és un quadre major depressiu
greu de llarg recorregut i el que és un
quadre depressiu que pot ser greu,
però que és adaptatiu a una situació
determinada per la qual està passant
aquella persona. Pot ser que aparegui
en una persona que té una bona salut
mental, però que en una situació social
complicada en concret fa un quadre
depressiu, amb totes les característiques d’una depressió major, però que
no és una malaltia de per vida. Quant
a l’ansietat, també cal diferenciar entre
l’ansietat que ens mobilitza i ens fa tirar
endavant, i és necessària, amb l’ansi-

etat que es considera patològica, que
ens bloqueja, ens angoixa i no podem
tirar endavant perquè ens ofega. I això
apareix tot barrejat.
Diries que els mitjans frivolitzen la
salut mental?
Aprofundeixen poc. Això és així en
general a nivell social. Ansietat i
depressió són paraules que són molt
utilitzades sense saber molt bé què
hi ha al darrere. I aquesta superficialitat provoca les típiques reaccions a
l’entorn de la persona amb depressió
de dir-li: “ho tens tot, no tens cap raó
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per estar deprimida. El que has de fer
és sortir i anar al cine”. El que necessita aquella persona és escoltar el seu
cos i no fer uns esforços que en aquell
moment no pot fer.
El que més interessa als mitjans és
l’origen o la causa d’aquests trastorns,
més que no pas la solució o l’experiència de recuperació.
Perquè és molt difícil d’entendre i volem saber el perquè. Però és complicat
saber l’entramat mental i catastrofista
que es pot arribar a viure internament,
sovint incomprensible. La persona no
decideix tenir una depressió, la té i ja
està. Totes les idees negatives que poden incloure pensaments de morir-se,
de voler acabar amb tot perquè no hi
ha sortida i tot es veu negatiu, això és
complicat d’entendre des del punt de
vista periodístic, perquè no se li pot
donar una explicació senzilla. El que
s’ha de comprendre al voltant d’una
persona que té depressió no és tant la
causa com que se l’ha de deixar molt
tranquil·la perquè faci el seu procés de
recuperació.
Què és el que menys t’agrada de com
els mitjans tracten la salut mental?
Com es tracten aquests casos tan
extrems que causen tant d’impacte.
Sobretot quan es fa aquest retrat que
eren persones que fins llavors havien
portat una vida normal i de sobte es
converteixen en assassins suïcides.
Això es dona en poquíssims casos. I la
realitat no es així. Perquè el que haurien de dir és que quan algú està en una
situació tan extrema de pensaments
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d’aquest tipus, no s’atreveix a explicar-ho ni a demanar ajuda, i aquí hi ha
problema.
Potser aquí l’estigma hi tingui un gran
paper?
Quan un pacient m’arriba nou, els
primers 20 minuts són per explicar-li
bé el que li està passant perquè la gent
ve molt mal informada. I amb la por
que un quadre depressiu signifiqui
tornar-se boig. I no és això. Ni s’ha de
pensar que seràs incapaç de portar
una vida normal. Simplement et trobes
malament i has de demanar ajuda a
un especialista. Però encara costa molt
arribar aquí perquè moltes persones
no volen que se sàpiga el que els passa, ho neguen, o no volen explicar-ho
perquè la gent no s’espanti.
És l’estigma el que impedeix parlar i
demanar ajuda?
És clar! Perquè si jo crec que el meu
interlocutor no m’entendrà, no l’hi
explico. A vegades la reacció de la
família o dels amics és “quines coses
a dir!”, “quines barbaritats!” I si han
de pensar que estic boig i no m’han
d’entendre millor no ho explico, ni demano ajuda. En canvi, si penso que qui
tinc al davant em pot entendre, sí que
puc parlar encara que sigui complicat
verbalitzar el que em passa pel cap.
Què podrien fer millor els mitjans per
facilitar aquesta comprensió i reduir
l’estigma?
Contrastar més la informació amb
opinions professionals en comptes
d’anar a parlar amb els veïns de torn.

“Els mitjans haurien de
transmetre que presentar
símptomes d’ansietat o
depressió no vol dir estar
boig. I que si et passa cal
demanar ajuda”

A més, cal que tinguin en compte que
no es pot generalitzar, que cada cas és
particular. S’ha de valorar bé les situacions i no parlar de diagnòstics si no
hi ha un professional sanitari que ho
hagi valorat. Hi poden haver situacions
familiars o socials molt complexes i
no tot s’explica per un trastorn. Els
quadres depressius relacionats amb
notícies de successos són poquíssims,
però criden molt l’atenció.
Quin seria per tu un missatge en positiu per compensar les falses creences?
Els mitjans haurien de transmetre
que presentar símptomes d’ansietat o
depressió no vol dir estar boig. I que si
et passa cal demanar ajuda i confiar en
els professionals. Perquè normalment
els casos que arriben a extrems són
persones que no han arribat a obrirse. El meu missatge és que de la mateixa manera que tenim quadres orgànics
de qualsevol tipus, podem tenir-ne de
salut mental. I és bo poder confiar en
algú que em pugui ajudar.
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Observatori
de mitjans 2019

Ansietat i depressió
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Mostra
de l’anuari
2019

Un total d’articles a analitzar de 277 notícies:
67 de premsa i 210 en línia.

La mostra s’ha extret del servei de recull de premsa d’Acceso, eina de gestió
de la informació.
L’univers total són 3.610 notícies publicades durant l’any 2019 de mitjans
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de comunicació catalans i en línia
amb abast geogràfic català, filtrades
per les paraules clau “ansietat” i “depressió”. Se’n va extreure una mostra
aleatòria amb un nivell de confiança
del 95 % i un marge d’error del 5,5 %,

que ens va donar un total d’articles a
analitzar de 277 notícies: 67 de premsa i 210 en línia.

Prevalença de mitjans que recull la mostra de forma aleatòria
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20 MINUTOS
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23 %
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25 %
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5%
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10 %

ARA

5%
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8%
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Principals
conclusions:
Ansietat i depressió
als mitjans

mostra la persona amb un problema
de salut mental com un perill per als
altres és baixa. El que fa que la categoria mantingui la presència, en canvi,
són sobretot les notícies que parlen
d’autolesions, suïcidi, abús de substàncies com les drogues o l’alcohol o
les que atribueixen el diagnòstic de
depressió o ansietat al fet d’haver
estat víctima d’un delicte o haver
viscut una situació de perill, abús o
violència en la qual la persona amb
el diagnòstic no és l’agressora, sinó
l’agredida, i això és un canvi substancial en aquest anuari. És a dir: els
trastorns d’ansietat i depressió són
mostrats més com les conseqüències
de violència viscuda que no pas com
les causes de la violència.

3

En abordar els diagnòstics
d’ansietat i depressió, augmenten les peces periodístiques
que parlen sobre tractaments i la
possibilitat de recuperació. Sobretot
s’informa de tractaments psicosocials,
nous serveis, teràpies alternatives,
programes innovadors, nou recursos,
etc.

1

En parlar d’ansietat i depressió
el contingut que més preval
a la premsa és la recerca de
l’explicació, l’origen o el què causa
el trastorn. I són les causes de tipus
ambiental o social, que tenen a veure
amb l’entorn i context de les persones,
les que més s’atribueixen a l’aparició
del trastorn, molt per damunt dels
altres orígens possibles.
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2

En parlar de depressió i ansietat, els mitjans no reprodueixen
el prejudici estigmatitzador que
la persona amb algun d’aquests
diagnòstics és un perill per a la
resta, ni es mostra aquests trastorns com a l’origen o explicació
de conductes violentes. Dins dels
continguts relacionats amb “perillositat”, les subcategories en què es

4

Només una de cada 5 peces sobre ansietat i depressió esmenta o té en compte l’estigma i
la discriminació que pateixen les
persones amb ansietat i depressió,
i que impedeix la recuperació d’una
vida social, familiar i laboral satisfactòria. Hi ha poca presència, respecte al total, de continguts amb enfocament social, que abordin l’estigma
i discriminació que pateixen les per-

sones que han passat per problemes
d’ansietat i depressió. Una problemàtica que pot conduir a l’aïllament
i l’exclusió de les persones i dificultar
o impossibilitar la seva recuperació,
però que encara no s’emmarca prou
en parlar d’aquests temes.

5

El to neutre està molt estès, és
el més prevalent però no és útil
per a la lluita contra l’estigma
de l’ansietat i la depressió. És innocu
i, per tant, una oportunitat infrautilitzada d’aportar coneixement i reduir
els prejudicis. Les dades sempre poden sostenir una bona història, però
hi ha la tendència a la inversa; de donar molt valor a la dada estadística
i posar unes mínimes declaracions
a tall d’exemple sense aprofundir
en com les persones viuen la problemàtica.

6

La veu de la persona que ha tingut l’experiència de depressió
i/o ansietat apareix el 16 % dels
articles analitzats. A més, una gran
part d’aquests testimonis provenen
de persones famoses. Això hauria de
ser positiu per si mateix –i ho és en
la majoria de casos–, però s’observen
alguns exemples on la persona afectada reprodueix els estereotips negatius
per autoestigma i, en altres, cau en un
to sensacionalista que pot dramatitzar
més que normalitzar.

7

L’estil periodístic és sobretot
positiu en parlar de depressió
i ansietat. Però encara està força estès l’ús inapropiat de “malalts

mentals” com a categoria identitària,
sobretot en titulars. La persona no és
una malaltia, ni és una depressió o
depressiva, ni és la seva ansietat,
sinó que està passant per un problema de salut que pot ser transitori i que no la defineix. Dir que algú és
depressiu el cronifica i l’estigmatitza
posant el focus en la seva condició de
malalt.

8

La normalització ha de passar
per acabar amb l’estigma. No
tan sols és important normalitzar
aquesta mena de trastorns i mostrar
que a tothom li pot passar, sinó que
cal assenyalar l’estigma i la discriminació com la principal barrera de les
persones per demanar ajuda en un
primer moment, i de recuperar la seva
vida i deixar de sentir-se aïllades, un
cop ja han fet el seu procés de tractament. Falten peces que interpel·lin
a tota la societat en la corresponsabilitat de no estigmatitzar les persones que passen per aquesta experiència. No es dona prou espai a les
històries de discriminació laboral,
escolar, familiar, social o sanitàries
per motiu de salut mental, que resten
encara silenciades.

Cal reduir l’estigma
per tal que les persones
tornin a recuperar les
regnes de la seva vida
sense ser assenyalades,
incompreses,
menystingudes i
discriminades. Si no,
no podrem parlar de
recuperació plena de la
salut mental.
OBSERVATORI DE MITJANS
I SALUT MENTAL
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Resultats:
Dades de l’anàlisi
de notícies

Metodologia: s’han analitzat elements
formals i de contingut de les notícies
mitjançant un procés sistematitzat
d’avaluació que ha estat possible gràcies a l’adaptació del mètode utilitzat per
un equip de l’ICS en l’informe “Reinforcing Stigmatization: Coverage of
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Mental Illness in Spanish Newspapers”
(Enric Aragonès, Judit López-Muntaner,
Santiago Ceruelo i Josep Basora, 2014).
Un dels principals canvis és que en
aquest anuari s’han filtrat només
aquelles notícies que, dins de les ja

prèviament seleccionades com continguts sobre salut mental, contenien les
paraules clau “ansietat”, “ansiedad”,
“depressió” i “depresión”.

1. ANÀLISI DEL
CONTINGUT

TOTALS ABSOLUTS CONTINGUT
DIGITAL

La metodologia ha fet servir un sistema
de codificació de contingut basat en
quatre conceptes clau que han estat
avaluats. D’aquesta manera hem pogut
determinar de què parlen els mitjans
quan publiquen sobre ansietat i depressió, i en quina proporció.

PREMSA

260
240
220

74,3 %

200

67,7 %

180
160
140

45,0 %

120

1. Etiologia

34,7 %

Fa referència a l’origen o les causes que
s’atribueixen a l’ansietat i la depressió.

100
80
60
40
20

2. Perillositat

ETIOLOGIA

PERILLOSITAT

TRACTAMENT I
RECUPERACIÓ

ACCIÓ
POSITIVA

0

La persona amb ansietat o depressió
és representada com a perillosa o violenta, i causa temor, evitació, rebuig i
marginació social.

3. Tractament i recuperació
Examina com les notícies parlem sobre
el tractament que poden seguir les
persones amb ansietat i depressió.

4. Acció positiva
Analitza aproximacions positives que
beneficien les persones amb ansietat i
depressió, és a dir, l’antítesi del que fa
l’estigma.

OBSERVATORI DE MITJANS
I SALUT MENTAL
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1.a. Etiologia
3 de cada 4 articles
(74,3 %) esmenten, indaguen o fan referències a les causes o
l’origen de l’ansietat i/o la depressió.
Les causes ambientals són les que
tenen més presència dins d’aquesta
categoria. De totes les notícies on es
parla de l’origen, el 71 % de les peces
atribueix el trastorn d’ansietat o la depressió a causes ambientals o socials.
Molt per davant de la causa biològica
o genètica (13,3 %), la culpa familiar
(6,4 %), personal (4,9 %) o com a causa del caràcter o la personalitat de la
persona afectada (4,2 %) En aquesta
categoria no s’aprecien diferències significatives entre els resultats obtinguts
al mitjà digital o de paper.

ETIOLOGIA o ORIGEN DEL TRASTORN
DIGITAL

PREMSA

En aquesta categoria el 100% de
notícies equival a un total de 203
articles que suposen un 74% del
total analitzat.

80 %

71 %

70 %

60 %

50 %

40 %

3 de cada 4 articles (74,3 %)
esmenten, indaguen o fan
referències a les causes o
l’origen de l’ansietat i/o la
depressió

30 %

20 %

13,3 %

4,9 %
CULPA
PERSONAL
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10 %

6,4 %

CULPA
FAMILIAR

4,2 %
CAUSA
BIOLÒGICA O
GENÈTICA

CAUSA
AMBIENTAL

CARÀCTER/
PERSONALITAT

0%

1.b. Perillositat
Si posem la lupa dins
dels continguts que fan
referència al perill associat a la depressió
i l’ansietat la relació entre els trastorns
d’ansietat es dona en quasi la meitat
(45 %). Però aquí el que s’entén per
perillositat és sobretot l’associació
d’aquests trastorns amb el consum o
addicció a substàncies (28,22 %) i amb
les conductes autolítiques o suïcidi
(25 %). La categoria on es mostraria la
persona amb depressió o ansietat com a
un perill per als altres té una incidència
molt menor (10,4 %) igual com les que se
li atribueix a la persona amb diagnòstic
d’ansietat o depressió l’autoria d’un
delicte (8,8 %). Menció especial a
l’augment significatiu de la categoria
en la qual el perill no el suposa la

persona que té el diagnòstic, sinó que
aquesta hi apareix com a víctima de
violències i agressions. (25 %) Aquest
indicador augmenta significativament
respecte a informes anteriors pel que
fa a persones implicades o víctimes
de situacions de perillositat i violència
i que acaben desenvolupant, en
conseqüència, diagnòstics d’ansietat i/o
depressió.
La versió digital fa pujar l’estadística
d’aquesta categoria. Mentre que a la
premsa escrita la relació entre aquests
diagnòstics i la perillositat suposa un
28,3 % del total (i només per part de les
subcategories d’autolesions i ser víctimes de delictes, mai com a perill per als
altres), en la versió en línia aquesta tendència varia considerablement i el percentatge s’eleva fins al 50 %, sobretot

en augmentar les subcategories en què
les persones amb depressió i ansietat
poden ser un perill per als altres, cometen autolesions i suïcidi i consumeixen
o són addictes a substàncies tòxiques.
La “perillositat” atribuïda a ansietat
i depressió és l’única categoria, pel
que fa al contingut, en la qual hem
trobat una diferència significativa de
resultats entre la premsa digital i en
paper, ja que en cap article analitzat
de la mostra en paper s’ha trobat
que es fes relació de causalitat entre un d’aquests dos trastorns amb
delictes o amb el fet que la persona
amb ansietat o depressió sigui un
perill per als altres. Mentre que, en
digital, la presència d’aquests aspectes es manté baixa dins de la categoria, però més elevada que al paper.

PERILLOSITAT
DIGITAL

En aquesta categoria el 100% de
notícies equival a un total de 124
articles que suposen un 45% del
total analitzat.

10,4 %

25 %

8,8 %
DELICTE
VIOLENT

30 %

20 %

10 %

1,6 %
PERILL PER
ALS ALTRES

25 % 28,2 %

PREMSA

DELICTE NO
VIOLENT

SUÏCIDI O
CONDUCTA
AUTOLESIVA

1,6 %

0,8 %

MALALTIA
MENTAL COM
ARGUMENT DE
DEFENSA LEGAL

COMPETÈNCIA
LEGAL

VICTIMITZACIÓ
D’UN DELICTE

ABÚS DE
DROGUES O
ALCOHOL

0%
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1.c. Tractament i
recuperació
En gairebé 2/3 del total
peces analitzades apareixen continguts que aborden els tractaments i la recuperació de l’ansietat
i la depressió. (67,7 %). És el segon
contingut pel qual aquests diagnòstics
apareixen a la premsa. Dins de les subcategories, les peces que parlen sobre

tractaments psicosocials, programes,
recursos o teràpies innovadores són
les més nombroses (30,2 %), seguida
pels avenços en la recerca (23,24 %),
la recuperació com a resultat (20,5 %) i
els tractaments biològics o farmacològics (18,9 %) La incurabilitat és la subcategoria amb menor presència dins
del que són les peces que fan referència a la recuperació pel que fa aquests
dos diagnòstics (7 %).

Les peces que parlen sobre
tractaments psicosocials,
programes, recursos o
teràpies innovadores són les
més nombroses

Tractament i recuperació
DIGITAL

PREMSA

En aquesta categoria el 100% de
notícies equival a un total de 185
articles que suposen un 67.7% del
total analitzat.

40 %

30,2%
30 %

23,2 %
20,5 %
18,9 %

20 %

7,0 %

AVENÇOS EN
LA RECERCA

20

INFORME
2019

TRACTAMENTS
BIOLÒGICS

TRACTAMENTS
PSICOSOCIALS

RECUPERACIÓ
COM A RESULTAT

INCURABILITAT

10 %

0%

1.d. Acció positiva
Aquesta categoria és la
que té menys presència
als mitjans (34,7 %).
La subcategoria que més eleva l’acció positiva en parlar d’ansietat i
depressió a la premsa és la que fa
referència a mostrar les capacitats
de les persones malgrat hagin passat per experiències de depressió
i/o ansietat. Suposen quasi la meitat

de les peces incloses en aquesta categoria (43,1 %).

d’acció positiva, però un 19 % del total
de totes les peces analitzades.)

!

La preocupació per l’exclusió social, la
insuficiència de recursos sociosanitaris, equitat en l’accés a serveis, és a dir,
aquells continguts més relacionats
amb l’estigma i la discriminació de
les persones que han passat per un
problema d’ansietat i/o depressió
són els aspectes amb menys presència als mitjans de comunicació. (Tot
plegat suma 56,8 % dins la categoria

Aquesta
categoria és la
que té menys
presència als
mitjans (34,7 %).

ACCIÓ POSITIVA
DIGITAL

PREMSA

En aquesta categoria el 100% de
notícies equival a un total de 95
articles que suposen un 74% del
total analitzat.

43,1 %

50 %

40 %

30 %

20 %
15,8 %

20 %

14 %

10 %

6,3 %
DÈFICITS EN LA
QUALITAT DEL
TRACTAMENT

INSUFICIÈNCIA DE
RECURSOS
SANITARIS-SOCIALS

PREOCUPACIÓ LA
EXCLUSIÓ SOCIAL

PREOCUPACIÓ
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0%
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2. EL TO DE LA NOTÍCIA
El neutre és el to més utilitzat per parlar als mitjans de depressió i ansietat
(42,7 %) seguit del positiu (36,6 %),
el mixt (14,1 %) i per últim el negatiu
(6,4 %).
El to neutre. Un tret general del to
neutre és que aporta moltes dades
estadístiques, però poca interpretació
o reflexió al voltant d’aquestes. Aquest
to es dona en quasi la meitat de les
notícies analitzades sobre ansietat i
depressió i és el més prevalent tant en

la versió digital (42,2 %), com en la de
paper (44,4 %).
El to positiu. S’ha valorat una peça
amb to positiu quan el contingut té
una voluntat d’ajudar a comprendre
millor l’experiència d’ansietat o depressió, incloent-hi si és possible la perspectiva de la persona que l’ha viscut,
del seu entorn i dels professionals que
encoratgen a demanar ajuda. El to
positiu evita sempre l’exageració i el
sensacionalisme, i mostra la complexitat de la problemàtica i la diversitat de
les persones, amb cura, respecte i sen-

EL TO

se estigmatitzar-les. No obstant això,
només s’ha valorat que tenia un to
positiu aproximadament 1 de cada
3 notícies. El marge de millora, per
tant, encara és elevat.
El to mixt. S’han valorat amb to mixt
les peces que contenien elements positius i negatius. S’han valorat notícies
amb to mixt quan hi ha un excés de
superficialitat i frivolització. Això pot
passar quan el text és majoritàriament
positiu, però el titular és alarmista i
busca l’impacte a qualsevol preu creant una incoherència interna pel que

EL TO DIGITAL
MIXT

MIXT

15,1 %

14,1 %

NEGATIU

6,4 %

NEGATIU

8,0 %

POSITIU

34,7 %

POSITIU

36,6 %

NEUTRE

42,7 %
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NEUTRE

42,2 %

fa al to. O quan s’explica una bona
història amb potencial normalitzador
o transformador, però l’estil conté
elements tendenciosament dramàtics,
exagerats o morbosos.
El to negatiu. Acostuma ser aquell vernís en la tonalitat que relaciona tenir
depressió o ansietat amb el fet de
portar una mala vida, tenir-ne la culpa
i prendre males decisions. Es barreja el fet de tenir un trastorn amb
caràcters obsessius i personalitats
egocèntriques més que tractar-ho
com un problema de salut. Acostu-

ma a anar associat a la idea que la
persona està així perquè vol o perquè no s’esforça prou per estar bé, o
perquè no té remei. Són continguts
que tenen un to fiscalitzador cap a
les persones que passen per aquesta experiència, estigmatitzant-les
i referint-s’hi, subtilment, com a
persones incapaces, inestables, amb
poc futur, irresponsables, febles o
de menys valor. També es considera
un to negatiu quan se les ridiculitza o
se’n fa mofa.

EL TO PAPER
MIXT
NEGATIU

11,1 %

1,5 %

POSITIU

42,8 %

NEUTRE

44,4 %

!
Alerta! El què i el com no són
el mateix: pot ser compatible
parlar de l’aspecte de perillositat sense fer-ho amb un to
negatiu. Tot i que pel que fa al
contingut, les peces que estan
catalogades dins del calaix
“perillositat” podríem pensar
que sempre tenen un to negatiu, en aquest cas, suposen un
45 % i la gran majoria no tenen
un to negatiu, ja que tracten
sobre suïcidi i autolesions,
consum de tòxics com a part
de la problemàtica de salut o
parlen, de manera respectuosa,
de la persona amb ansietat i/o
depressió com a víctima d’un
delicte o esdeveniment violent
o perillós i no com a autora
d’aquest, com, en canvi, sí que
passa amb altres diagnòstics de
salut mental o amb problemes
de salut mental no especificats
que s’han analitzat en anuaris
anteriors.
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3. ESTIL PERIODÍSTIC
) Quan s’anomena la persona, la
manera més estesa és l’apropiada
“persona amb problema-trastorndiagnòstic de salut mental”.
) Hi ha poca presència de la denominació “depressives”. En la gran
majoria dels casos la fórmula és
l’apropiada “persona amb depressió”. Pel que fa l’ansietat no hem
trobat ni un cas en què s’anomeni
les persones amb un diagnòstic
d’ansietat com a “ansioses”.
) 34 % en estil periodístic neutre
equival a la majoria dels casos a periodisme de dades o en què es parla del
diagnòstic en si i no de les persones.

L'’estil periodístic
INADEQUAT

9,5%

) El 9,4 % d’estil considerat inapropiat
és a causa, sobretot, d’imatges inadequades. La majoria són neutres i n’hi ha algunes de valorades com a especialment
positives. 14,5 % mostren la capacitat,
integració, diversitat... de les persones
que conviuen amb aquest trastorn.
Mentre que les imatges negatives des-

APROPIAT

NEUTRE

56,1%
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) Pel que fa a com s’esmenten centres
hospitalaris o l’acció d’ingressar-hi,
hem trobat molt poca presència. La
mostra no és prou significativa per
obtenir-ne cap resultat.

INAPROPIAT

NEUTRE

a1. Referir-se a una persona
diagnosticada amb un trastorn
mental com a persona amb
trastorn o problemes de salut
mental.

b1. Termes ofensius,
inexactes i antiquats que
perpetuen la ignorància
i condueixen a l’estigma:
malalt mental, trastornat,
pertorbat, psicòpata, boig.

No referir-se
a la persona.

a2. Referir-se a una persona
diagnosticada amb un trastorn
mental específic com a persona
amb / que té depressió, ansietat.

b2. Termes que etiqueten
els individus substantivant
la seva condició: depressiu,
ansiós.

No referir-se
a la persona,
sinó al diagnòstic.

a3. Referir-se als centres
d'atenció: centre de salut mental
/ centre de dia / centre de rehabilitació, hospital psiquiàtric.

b3. Termes antiquats o ofensius: manicomi, psiquiàtric.

No anomenar equipaments

a4. Referir-se als ingressos psiquiàtrics com a “ingrés a”.

b4. Termes inadequats que
contribueixen a l’estigma i la
discriminació: reclusió, internament, tancament...

No esmentar l’acció
de...

a5. Il·lustrar les informacions
sobre salut mental amb el material gràfic adequat, la majoria
d’aquestes malalties són invisibles.

b5. Imatges que transmetin
aïllament social, improductivitat o que despertin compassió o rebuig. Imatges d’un
altre tipus de discapacitats.

No imatge
o imatge
neutra

ADEQUAT

34,4%

perten pena o es focalitzen a mostrar
la desesperació, la foscor i l’angoixa.

ENTREVISTA
“Un presentador
de televisió enmig
d’un telenotícies va
dir ‘Si está deprimido
que se tome un
whisky’”

CRISTIAN SEGURA
Escriptor i periodista del diari
El País. El 2017 va publicar La
sombra del ombú (Lectio), un
llibre que investiga la reacció
social davant del suïcidi.

Quina ha estat la teva relació amb
l’ansietat i la depressió?
He patit diversos episodis de depressió
aguda i em medico de forma permanent. El 2008, arran de problemes greus,
vaig arribar fins a un intent de suïcidi.
Llavors no tenia prou experiència.
Perquè és un tema del qual no es parla
prou. Des que era petit que patia d’ansietat, problema que aleshores no sabia
el que era. El segon cop que vaig tenir
depressió ho vaig portar molt millor,
perquè tenia més experiència després

d’anys de psicoteràpia i perquè vaig
poder confiar en el psiquiatre. Ara em
trobo bé, estable.
Com creus que els mitjans tracten
aquestes qüestions?
En general penso que bé, amb respecte.
Exceptuant els mitjans més sensacionalistes, els mitjans de referència ho
tracten amb sensibilitat i amb bons continguts que saben explicar-ho a la ciutadania. Però recordo un cas, devia ser fa
més de vint anys, d’un presentador de
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“A l’hora de parlar de l’ansietat es relativitza molt.
Les persones properes a qui la pateix poden tenir
la sensació que són nervis i ja està”

televisió que enmig d’un telenotícies va
dir: “Si está deprimido que se tome un
whisky”. És cert que llavors la sensibilitat respecte a aquestes qüestions era
menor que ara, tant quan es tractava de
parlar de la salut mental de ciutadans
anònims com la dels famosos. I a l’hora
de parlar de l’ansietat es relativitza molt.
Les persones properes a qui la pateix
poden tenir la sensació que són nervis
i ja està. I els mitjans poden reproduir
aquesta relativització perquè són un
reflex del que pensa la societat.
Quin efecte pot tenir un comentari
estigmatitzador en un mitjà de comunicació?
Negatiu. No tant pel fet que surti a la
televisió, que també. És fatal perquè
deixes la persona en una situació de
vulnerabilitat interna. Si algú proper et
diu que no tens res, que allò que t’està
passant no és res, et tancaràs més en
tu mateix. T’aïllaràs i seràs encara més
vulnerable. Hi ha comentaris que poden
deixar la persona en un estat perillós.
Quines idees errònies no haurien de
reproduir els mitjans?
Que la depressió és una reacció a una
cosa puntual i que és fàcilment superable. O que tal cosa provoca una
depressió. Són processos llargs que
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entronquen problemes o bloquejos que
poden venir de molt abans. I en aquest
sentit és perillós vincular la depressió
a un problema en concret. Perquè no
parlem d’una cosa puntual, i entendreho tot requereix molt de treball i perseverança. I els mitjans tendim a aclarir i
voler explicar de forma senzilla, tendim
a simplificar, i la depressió no es pot
simplificar o reduir a un fet que passa
en aquell moment. Una persona que la
desnonen i té una pulsió suïcida perquè
està en un moment de xoc, tindrà també
altres coses d’abans. Emil Durkheim
parlava, per exemple, que tant les crisis
econòmiques com els moments de
gran creixement són moments amb alts
índexs de suïcidi. Perquè són moments
que trenquen l’estabilitat, en el cas del
creixement, que generen expectatives
elevades i el seu efecte pot trastornar
persones que ja parteixen d’una salut
mental més inestable. Però els mitjans
tendim a simplificar-ho dient “es va
suïcidar perquè...” Quan el tema requereix d’una anàlisi més profunda. Però
per com estem dissenyats els mitjans,
per com funcionem, correm el risc de
simplificar.
Quins missatges han de promoure els
mitjans per combatre l’estigma?
El periodisme ha de treballar com a ser-

vei públic que és. Ha d’explicar com afecta i segons els diferents contextos. No
és el mateix una depressió en un sector
amb molts recursos que un sector sense
recursos. Cal retratar-ho bé i treballar a
fons, basant-se en experts, testimonis,
associacions, familiars. I n’han de parlar
tot l’any i de forma constant, no tan sols
el dia D. Aprofitar quan un personatge
públic en parla en primera persona,
no centrant-se tant en el cas d’aquella
persona en si, sinó aprofitar per explicar
què és. Cal combatre les idees que són
fruit de la desconeixença com la clàssica
pregunta de “Si ho tens tot, per què
estàs deprimit?”
Es pot respondre a aquesta pregunta?
No és una pregunta fàcil de respondre.
Per mi la depressió és un pou en què
deixes de poder controlar la ment. I vas
caient, caus a la foscor i no pots fer-hi
res, no t’hi veus amb cor de sortir-ne, no
tens ganes de sortir-ne. No és un procés
momentani. El més important quan algú
es troba en aquestes circumstàncies
és poder comptar amb un entorn que
t’ajudi a dirigir-te a un professional. Això
cal que els mitjans ho expliquin i ho
expliquin bé.

“Els mitjans tendim a
simplificar-ho dient “es va
suïcidar perquè...” Quan
el tema requereix d’una
anàlisi més profunda”

10 Tendències
dels mitjans
en abordar l’ansietat
i la depressió
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2

NORMALITZAR
NO VOL DIR
FRIVOLITZAR

Hi ha articles que tenen un to positiu
però que, com que es tracten de salut
mental, si es passen de “normalitzadors” poden frivolitzar la gravetat
de l’assumpte. Que tothom sigui
susceptible de tenir un problema de
depressió i/o ansietat, no treu que sigui
un problema de salut que cal tractar
demanant ajuda i, si cal, acudint a un
especialista. La depressió no és un
estat d’ànim que tenim el dilluns o els
dies de pluja. No s’ha de confondre
amb sentiments de tristesa, nostàlgia o

ANSIETAT I
DEPRESSIÓ
DELS JOVES

melancolia. Aquesta idea hauria d’estar
més present en general als mitjans
que, de vegades, promouen continguts
frívols en aquest sentit. I anomenar l’estigma com la principal barrera a l’hora
de demanar ajuda aporta una informació molt valuosa per a la persona que
té malestar i no acaba de fer el pas de
demanar-la o no entén el mecanisme
què l’impedeix de fer-ho.

Hi ha molt de camí per obrir al voltant
d’aquesta franja d’edat, ja que estudis
tant locals com globals mostren un
augment significatiu dels problemes
de salut mental entre els joves. Hi ha
molt de contingut per oferir perquè
les temàtiques són extenses i variades. Però hi ha una gran mancança
de testimonis de joves en primera
persona que relatin el seu punt de
vista. Ens trobem doncs, davant
una falta de referents per als joves
que poden necessitar ajuda. Mentre

Joves i salut mental. Relació de temes associats

NOVES TIC
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SM GENERAL

ANSIETAT

LUDOPATIA

SUÏCIDI

ADDICCIONS

CIBERASSETJAMENT

a les xarxes socials els mateixos
joves agafen les regnes del seu
propi discurs, als mitjans escrits, la
visió queda totalment en mans de
professionals i altres veus institucionals. Cal donar veu als joves perquè
expliquin a la resta d’adults com
entenen i viuen ells la salut mental,
si no, es pot caure fàcilment en postures sobreprotectores, paternalistes o
adultcèntriques que queden allunyades de l’interès i l’atenció del col·lectiu
en qüestió.
La tecnologia i les noves TIC apareixen
tant com a eina innovadora per prevenir i abordar trastorns mentals (apps,
videojocs...) com associada a noves
addiccions i conductes de risc (mòbil,
xarxes socials, ciberassetjament...).

3

CONTINGUTS
SOBRE
RECUPERACIÓ

Els continguts sobre recuperació
relacionats amb fàrmacs, indústria
farmacèutica o amb grans corporacions hospitalàries i els seus
programes d’investigació o teràpies
innovadores poden resultar estigmatitzadors quan es presenta la
persona “malalta” amb un desequilibri químic o una tara genètica. Aquesta visió, sovint molt subtil,
fomenta la idea de dependència
del sistema psiquiàtric i/o de la farmacologia de per vida. Aquesta forma
de veure la salut mental és qüestiona-

La tecnologia i les noves TIC apareixen tant com a
eina innovadora per prevenir i abordar trastorns
mentals (apps, videojocs...) com associada a
noves addiccions i conductes de risc (mòbil,
xarxes socials, ciberassetjament...)

da per part de professionals, intel·
lectuals, associacions i usuaris dels serveis de salut mental. Existeix un debat
obert que genera tensió entre postures i que no veiem, en cap cas, representat als mitjans. El perill de mostrar
només la part del discurs promoguda per determinades institucions i
la indústria, en detriment d’altres
veus com la de la primera persona,
és perpetuar, de forma subjacent
o inconscient per part dels mitjans,
idees de cronificació del trastorn,
incapacitat laboral i dependència
familiar o institucional. En aquest
sentit és una oportunitat perduda
d’enfocar els continguts de manera
desestigmatitzadora mostrant les
capacitats, autonomia i possibilitat de
recuperació d’una vida plena per part
de persones psiquiatritzades. Aquests
continguts, recordem, guanyen efecte
desestigmatitzador quan són relatats
o protagonitzats directament per la
persona que ha viscut l’experiència de
salut mental.

4

LA RELACIÓ DE SALUT MENTAL I
ALTRES MALALTIES
FÍSIQUES

Hi ha una forta presència de continguts sobre salut en els quals apareix la
depressió com a conseqüència d’altres
malalties físiques o problemes orgànics. D’alguna manera es comença a
normalitzar l’ansietat i la depressió
com a símptomes o indicadors de
salut, dins i en relació amb una visió
més global del benestar/malestar de
la persona. En la majoria dels casos,
però, aquests continguts acostumen
a tenir un to neutre en què no s’aprofundeix ni s’entra en el tema, sinó que
s’esmenta el diagnòstic d’ansietat o
depressió, sovint com a factor de risc
de contraure altres malalties.
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Si no és apropiat parlar d’ansiosos, depressius o
malalts mentals, tampoc és acceptable l’ús de la
fórmula alcohòlics i drogoaddictes que de vegades
es fa servir a les mateixes peces

5

CANVI
D’ENFOCAMENT
DEL QUI ÉS
PERILLÓS

La persona amb diagnòstics d’ansietat i/o depressió no és mostrada als
mitjans com a perillosa per a la resta.
Aquest fet és remarcable perquè
canvia respecte a la imatge que donen
els mitjans en parlar de salut mental
en general i és molt significatiu, pel
que fa a l’estigma, canviar el prisma
del trastorn de salut mental com la
conseqüència d’haver patit violència
en comptes de veure’l com a causant d’aquesta. La violència rebuda
és generadora de patiment mental i
emocional més que no pas a la inversa.
Infants que viuen en contextos d’extrema violència tenen més punts de
tenir comportaments violents en l’edat
adulta i, a més, de desenvolupar algun
trastorn de salut mental si hi han estat
exposats de forma extrema i han patit
abusos. El trastorn mental és sovint
un efecte de les conductes violentes
patides més que no pas l’origen de tals
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conductes. És especialment important
aquest enfocament en articles on es
parla d’infants i joves. No és el mateix
presentar determinades persones
als mitjans de comunicació com a
víctimes d’un sistema o context violent que les maltracta i exclou, que
penjar-los una etiqueta representant-les com a trastornades, inadaptades i perilloses per a la resta.

6

ALERTA AL
LLENGUATGE

En relacionar la depressió i l’ansietat
amb problemes d’addicció a les
drogues i l’alcohol, es detecta un
lleuger canvi d’estil en l’ús del
llenguatge i que sovint anomenem
com a doble estigma. Les persones
que passen per aquest problema de
salut que és l’addicció no han de ser
adjectivades com si aquesta condició
definís el total de la seva identitat
i condició vital. Per coherència
estilística, si trobem adequat parlar de

“persones amb depressió o ansietat”,
ens hem de referir a les persones amb
problemes amb les drogues o l’alcohol
com a persones amb alcoholisme o
drogodependència o addicció a les
drogues. Si no és apropiat parlar
d’ansiosos, depressius o malalts
mentals, tampoc és acceptable l’ús de
la fórmula alcohòlics i drogoaddictes
que de vegades es fa servir a les
mateixes peces. Per fortuna són pocs
els casos (3,2 %) que encara utilitzen
aquests termes. Tot i així haurien
de tendir a zero pel seu alt efecte
estigmatitzador cap a les persones que
passen per aquestes problemàtiques
de salut.

Tecnicismes davant de
llenguatge col·loquial
Als experts en la matèria se’ls dona
espai discursiu als mitjans sistemàticament. La veu de la ciència és fortament
acceptada i valorada. Fins i tot a risc
que la manera com aquests experts
s’expressen no arribi a ser ben entesa
per la gran majoria de l’audiència. Quan
es parla de depressió i ansietat i es di-

rigeix una peça al lector mitjà, l’ús d’un
llenguatge menys tècnic en facilitaria la
comprensió. Tinguem present que ja de
per si, independentment del llenguatge
emprat, estem abordant una qüestió
que ens costa d’entendre. En aquest
sentit, reiterem un cop més, el llenguatge usat per la persona “no experta” en
la matèria, però amb experiència en
primera persona té molta més capacitat d’arribar al lector. En aquest sentit
la veu de l’expert pot acompanyar, complementar i aportar rigor, dades o marc
teòric a la peça; però preferiblement no
hauria de substituir mai la persona que
ha viscut l’experiència, ja que és aquest
relat el que té el potencial de desestigmatitzar-la.
Un exemple de tecnicisme poc comprensible trobat en la mostra per parts
d’una veu experta és: “Cal descartar
importants factors de confusió com a
depressió premòrbida” (frase extreta
d’un diari local generalista en una peça
sobre depressió).

La veu de l’expert pot
acompanyar, complementar
i aportar rigor, dades o
marc teòric a la peça;
però preferiblement no
hauria de substituir mai
la persona que ha viscut
l’experiència, ja que és aquest
relat el que té el potencial de
desestigmatitzar-la.

7

ELS ARTISTES
I LA SALUT
MENTAL

Parlar sobre poetes, escriptors,
músics i malestar emocional sense
romanticisme sensacionalista és
possible, però poc habitual. De la
mateixa manera, és possible diferenciar una personalitat excèntrica
o un artista genial del seu estat de
salut mental. Per últim, el desequilibri emocional, el desordre mental
no sempre és una patologia i ha de
suposar, per força, un diagnòstic
psiquiàtric. No en tots els casos algú
que passa per un episodi ansiós o
de tendència depressiva és perquè
té algun diagnòstic psiquiàtric. El
periodisme no hauria d’especular
sobre aquesta qüestió. Les crisis
existencials formen part de la vida i de
la intimitat de cadascú. Els desequilibris de la fama, el poder, el reconeixement social poden comportar alts i
baixos emocionals i moments crítics
en l’àmbit mental, i no per això aquella
persona ha de ser titllada de desequilibrada mental o se li ha d’atribuir un
diagnòstic psiquiàtric. Els continguts
sobre ansietat i depressió relacionats amb personatges famosos,
del món de l’art i la cultura, sovint
abusen del safareig sobre l’extravagància i allò considerat inusual i
morbós, alhora que aporten poc per
a una millor comprensió del que és
conviure amb un trastorn de salut
d’aquesta mena.

8

LA MATERNITAT
I LA DEPRESSIÓ

Podríem afirmar que la depressió
postpart està sortint de l’armari. Hi
ha nombrosos articles que inclouen
testimonis en primera persona que
desmitifiquen la idea de la mare
perfecta donant a conèixer, normalitzant i desestigmatitzant els
problemes de salut mental de les
mares en l’etapa perinatal. Aquesta
mena de peces acostumen a estar
tractades amb molta cura i sensibilitat, posant l’experiència de la dona al
centre. El problema de salut mental
és explicat denunciant les pressions
socials i posant en evidència la solitud
que sovint pateixen les dones quan
donen a llum o en situació de permís
maternal. L’efecte és una consciència
i comprensió més grans sobre la problemàtica i menys culpabilització cap
a les mares afectades. Sovint el que es
necessita per acompanyar la situació
és el suport de l’entorn, més que no
pas sentir-se jutjada negativament per
no complir amb l’expectativa de felicitat que se li suposa a tota dona quan
acaba de ser mare.

Podríem afirmar que la
depressió postpart
està sortint de l’armari
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Ni la persona amb depressió o
ansietat es passa les 24 hores
del dia en un lloc fosc amb
les mans al cap, ni la persona
que va per la vida somrient
i segueix amb les seves
activitats i relacions socials
està immunitzada de veure’s
afectada per un trastorn
d’ansietat o depressió

WExemple d’imatge negativa que reflecteix estereotips

9

LES IMATGES
NEGATIVES

Les fotografies negatives que il·lustren
peces sobre ansietat i depressió no
abunden en nombre (9,4 %), però no
les podem menystenir perquè tenen
un alt impacte pel que fa a l’estigma.
La imatge és el primer que entra
pels ulls i el seu efecte és poderós a
l’hora d’alimentar un imaginari farcit de dramatisme i a la recerca de
l’impacte. La gran majoria d’imatges
considerades negatives són aquelles que busquen despertar la pena.
S’hi mostren persones derrotades.
Assegudes a terra amb les mans
tapant-se el cap en actitud d’abati-
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ment, en llocs foscos com túnels o
edificis tètrics. I fins i tot hi ha casos
en que, si són dones, apareixen amb
expressió de desesperació, despentinades, amb el maquillatge corregut i
les robes mig esparracades. En altres
casos considerats il·lustrats de
forma negativa, les imatges denoten
agressivitat i delinqüència (sobretot
quan l’ansietat i la depressió van associades a parlar de problemàtiques
en relació amb joves i addiccions).
Les persones que passen per problemes d’ansietat i depressió no tenen
una aparença diferent a la resta
d’éssers humans. Ni la persona amb
depressió o ansietat es passa les 24
hores del dia en un lloc fosc amb les

mans al cap, ni la persona que va per
la vida somrient i segueix amb les
seves activitats i relacions socials està
immunitzada de veure’s afectada per
un trastorn d’ansietat o depressió.
Les notícies que volen abordar aquesta
mena de problemàtiques es poden
il·lustrar amb imatges que normalitzin la salut mental mostrant una
persona fent qualsevol tasca quotidiana. Aquest tractament de la imatge
promou la idea normalitzadora que
qualsevol persona, independentment
de la seva aparença, ocupació i condició social, s’hi pot veure involucrada en
algun moment de la seva vida.

10

CAPACITATS,
DISCAPACITATS
I CAPACITISME

Malgrat alguns articles trenquen el
motlle, encara està força estesa la
dinàmica que el professional del
centre o equipament en qüestió
és qui parla en nom de la persona
“amb discapacitat” que n’és usuària.
Encara que en parli bé, no deixa de
ser xocant que un professional parli
de la capacitat que té un tercer,
però no es deixi al tercer parlar per
si mateix, ni se li doni aquest espai.
Des de la sobreprotecció benintencionada no se’ls ofereix l’oportunitat
d’expressar una veu pròpia i que
connecti directament amb el lector
sense intermediaris professionals.
A part, cal esmentar que, puntualment, hi ha articles d’aquest tipus que
barregen el trastorn mental amb les
discapacitats intel·lectuals com si fossin dues condicions que sempre van

de la mà. Sense voler, però a falta de
més consciència sobre la qüestió, s’alimenta la idea subjacent que el qui
desenvolupa un trastorn, també la
depressió i l’ansietat, és perquè no
és prou intel·ligent o perquè té algun
tipus de mancança cognitiva. S’hi dona
per fet que el trastorn mental va
associat o comporta forçosament la
pèrdua de capacitats intel·lectuals.

No deixa de ser xocant que
un professional parli de la
capacitat que té un tercer,
però no es deixi al tercer
parlar per si mateix
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ENTREVISTA
“Vaig tenir un
atac d’angoixa
brutal que em va
fer patir molt,
però llavors no ho
vaig explicar a la
feina per por.
Amb el temps he
vist que molts
guionistes n’hem
tingut”
IRENE FERNÁNDEZ
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ANNA MANSO
Guionista de ficció a TV3,
escriptora i articulista a la
secció “La pitjor mare del món”
al suplement Criatures del
diari Ara.

L’ansietat i la depressió estan naturalitzades a la teva feina?
Treballem amb molta pressió i jo
almenys ara ja sí que parlo de l’ansietat
sense problemes i diria que tots els guionistes n’han passat. I en aquest sentit
ansietat i depressió són problemes de
salut força comuns. Durant anys vaig
tenir fòbia a conduir i vaig fer un any
de teràpia. Allà vaig descobrir que el
que realment em feia por era perdre
el control, és el que anava per sota de
la fòbia en si. I superar-ho va ser com
reescriure la ment. I a partir d’aquí, va
ser un treball que em va anar afectant
molt positivament a totes les àrees
de la meva vida, a banda que vaig ser
capaç de tornar a portar el cotxe, fins i
tot arribar-ne a gaudir.
Com veus tu el tractament mediàtic
que es fa de l’ansietat i la depressió?
De l’ansietat penso que cada cop se’n
parla més als mitjans. Penso que en general el tema està ben tractat, almenys
pel que respecta als trastorns que jo he
tingut. Però he trobat a faltar testimonis. Per exemple, l’exjugador del Barça,

el Bojan, en el seu dia no es va deixar
clar però va tenir una angoixa molt forta i els mitjans vinga a criticar-lo perquè
no estava a l’alçada. I això va anar en
contra de la seva imatge pública. No es
va poder explicar. Ens falten referents.
Què et va impulsar a escriure articles
donant la cara sobre salut mental?
Per la fòbia a conduir vaig fer un a
recerca i no vaig trobar persones que
en parlessin públicament. A la secció
“La pitjor mare del món” parteixo de
la base de voler explicar la veritat. La
imatge externa davant del que passa a dins de les cases. Em vaig sentir
responsable llavors, de parlar de salut
mental. Perquè pots ser mare o pare i
que et passin aquestes coses. Perquè
en el meu cas un o dos cops l’any em
llevo un dia i dic: “Ja ho tenim aquí”. I
aquell dia pujo la dosi d’un tractament
natural que faig. I se’m passa. Sempre
és allà. I vaig tenint pics. Dies difícils i
d’altres que tires endavant i no passa
res. Però s’ha d’explicar. Perquè tothom
s’ho calla però a tothom li passa. I quan

“Quan ets freelance has de
donar una imatge perquè
confiïn en tu i vols que et
vegin capaç”

ets freelance has de donar una imatge
perquè confiïn en tu i vols que et vegin
capaç. Però al final és molt normal i explicar-ho comença a ser cada cop més
imprescindible.
Què et va faltar quan vas tenir la crisi?
Haver demanat ajuda. Jo no vaig anar
al psicòleg. Pensava que allò havia de
gestionar-ho jo sola. Els mitjans poden
donar el missatge que si vas a un professional i demanes ajuda no patiràs
tant, ni s’allargarà tant el procés de
recuperació.
Què et va sobrar o et va molestar a
l’hora de recuperar-te?

“Va tenir una angoixa molt forta
i els mitjans vinga a criticar-lo
perquè no estava a l’alçada.
I això va anar en contra
de la seva imatge pública”
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L’obsessió a trobar-li una explicació
racional a allò que et passa. Volen trobar-li el sentit i això no només no t’ajuda sinó que, a més, et fa sentir tonta i
incompresa. I les pors no sempre tenen
una causa fàcil. Em deien “Com pot ser
que condueixis una moto de 250cc i no
puguis portar un cotxe?” Les angoixes
quan es disparen bloquegen la ment i
sortir-se’n no passa per trobar-ne una
resposta racional. El procés és un altre,
són pors molt internes que es curen
més amb estómac i cor que no pas amb
el cap.
Quina creença sobre salut mental creus
que et va anar en contra perquè el teu
entorn t’ajudés com calia?
“Com pot ser que a una tia tan forta
li passi això?”. Això és el que pensava
molta gent al meu voltant. I jo no sabia
què dir-los. I vaig callar i vaig anar fent
jo sola. I així vaig topar-me amb un
vídeo al youtube que parlava de l’acceptació. L’ansietat es passa rendint-te.
Deixant que estigui allà sense enfadar-t’hi. Respirant-la, vivint-la, travessant-la i caminant-la. I després quan
passi, en tot cas, ja et posaràs a intentar
esbrinar el perquè. El dia que em llevo
i la noto, accepto que aquell dia aniré
amb la motxilla, en comptes d’anar-hi
en contra.
Quin missatge haurien de donar els
mitjans sobre ansietat o depressió per
combatre l’estigma?
Que és normal si et passa, i que et pot
passar. I que si passa t’has de centrar
a cuidar-te perquè el detonant pot ser
físic. Per tant, per prevenir cal dormir
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bé, menjar bé i escoltar els avisos del
cos: els refredats, les contractures...
símptomes que alerten. Evidentment
fer treball personal va molt bé. Llavors
crec que el missatge més potent que els
mitjans poden donar és que si tens una
crisi, te’n sortiràs. Invertir en salut mental té conseqüències positives per tot el
que facis a la vida. Quan tinc ansietat ja
no m’espanto.
Quin és per a tu l’ingredient principal
per donar suport a algú que passa per
una etapa d’ansietat o depressió? El
suport incondicional, encara que no
ho entenguin. No cal que ho entenguin
si no poden, però que estiguin al teu
costat i et donin la mà. És important
envoltar-te d’aquella gent que pot
sumar quan ho estàs passant malament. Perquè la falta d’empatia és fatal
en aquests casos! I les pors de vegades
semblen no tenir sentit perquè són
molt simbòliques. Al final, després de la
teràpia, no només puc portar el cotxe
sense por, sinó que el que he estat capaç de conduir és la meva pròpia vida.

“El missatge més potent
que els mitjans poden
donar és que si tens una
crisi, te’n sortiràs”

El testimoni
en primera
persona
1- EL RIGOR DE LES
DADES I EL VALOR DE
LA HISTÒRIA PERSONAL
La suma de totes dues explicacions, dades i relats testimonials, fan una peça
de qualitat que aconsegueix combatre
l’estigma i la discriminació de les persones amb depressió i ansietat.
El científic extreu dades dels seus estudis, el periodista hauria de traduir-les
en històries humanes sempre que li
sigui possible, no només replicar-les o

interpretar-les. La dada aporta credibilitat, rigor, dimensiona, mesura,
objectivitza, ofereix el valor estadístic, sociològic. I tot això serveix per
poder-hi emmarcar històries humanes.
És important mostrar com afecta les
persones aquella dada; si no, existeix el
risc de convertir-se en una xifra freda,
impersonal, descontextualitzada i, fins
i tot, de vegades, alarmista. I que no
aporti res de nou.
El periodisme té l’oportunitat –quan no
el deure– de posar rostre a les xifres,
donar valor a la vivència de les perso-

nes i posar-les al centre de la notícia.
És interessant que les dades donin
suport a allò que s’està afirmant des de
la perspectiva vivencial, però sovint ens
trobem amb la tendència inversa en la
qual s’infravalora l’experiència personal
eclipsada pel pes i la magnitud de les
dades estadístiques, el coneixement
expert, l’evidència i la teoria científica.
Les persones amb depressió, ansietat
o que han passat per intents de suïcidi
són més que percentatges i taxes. Cal
fer la passa endavant de trencar el tabú
i promoure la idea que se n’ha de parlar
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des de l’experiència personal. Perquè
està demostrat que només així, acabant
amb el silenci, la culpa i la vergonya
que van associats a aquesta mena de
problemes de salut, aconseguirem
combatre l’estigma.
Ja hi ha, cada cop més, persones disposades a donar la cara i transmetre sense amagar-se l’experiència per la qual
han passat. En el cas de la salut mental,
i concretament parlant d’ansietat i
depressió que afecta a tantes persones, calen més peces periodístiques
compromeses i amb voluntat transformadora. Articles que posin l’accent en
les desigualtats, la discriminació i vetllin
per combatre els prejudicis d’aquesta
mena d’experiències tan estigmatitzadores.

El periodisme ha d’oferir exemples diversos que millorin la
comprensió sobre la problemàtica. Ha de lligar tots els caps i donar prou profunditat a la història
perquè no quedi en una anècdota curiosa o aïllada. El component emocional, el punt de
vista subjectiu, crític i humà és
essencial per promoure l’escolta
i transformar comportaments
de discriminació en accions de
comprensió i suport.
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Apunt sobre el llenguatge:
Acompanyar el testimoni de la persona
amb experiència de depressió i/o ansietat dels verbs RECONÈIXER o CONFESSAR fa viatjar l’imaginari del lector al
context del crim, del pecat o la culpa.
Dir que la persona PARLA O EXPLICA
són verbs menys tendenciosos i que
normalitzen l’acció d’obrir-se.

2- LES VEUS QUE FALTEN
ALS MITJANS: TABÚS I
COL·LECTIUS SILENCIATS
Pocs articles fan referència expressa al
tabú, la vergonya, la culpa i la solitud
que acompanyen la persona que passa
per l’experiència d’ansietat o depressió.
Com tampoc se li dona veu a les persones grans que tenen aquesta mena
de trastorns. Hi ha una gran mancança
d’aquesta mena de testimonis quan, en
realitat, aquestes emocions perpetuades a causa de l’estigma són les grans
barreres per recuperar-se d’un trastorn
d’ansietat o d’una depressió.

Els famosos que donen la cara: un capítol a part

ESPORTISTES

MÚSICS

ACTORS I
ACTRIUS DE
HOLLYWOOD

ESCRIPTORS

POLÍTICS

3- ELS FAMOSOS QUE
DONEN LA CARA:
UN CAPÍTOL A PART
Les històries sobre la salut mental
dels famosos és el recurs que més fan
servir els mitjans per posar el focus
en la problemàtica de l’ansietat i la
depressió.
D’una banda, aquestes històries de
personatges reconeguts tenen el
poder d’arribar a molta gent, es viralitzen fàcilment i, per tant, tenen una
capacitat enorme de mostrar que fins i
tot elles, persones que han assolit l’èxit
i tenen unes capacitats extraordinàries
en la seva professió, es poden veure
involucrades amb una experiència
relacionada amb l’ansietat i la depressió. I fins aquí només podríem trobar-li
efectes positius a aquesta mena de
testimonis, molt valents i compromesos en exposar-se a en un àmbit tant
íntim davant de l’opinió pública.
Ara bé, sovint ens trobem que el to
amb el qual s’adornen aquests testimonis no sempre és el més apropiat
com perquè puguem parlar d’un retrat
acurat de la problemàtica en si que
ajudi a fer caure mites i estereotipis. Ja que molts cops aquesta mena
de notícies que trobem a la secció
d’esports, cultura o gent famosa tenen
un estil tendenciós, sensacionalista i
van a la recerca de l’impacte, oferint
detalls morbosos, titulars exagerats i
associant el problema de salut mental
amb la mala vida, el vici i la perdició.
Segons la secció en què es trobi el

contingut, està força estesa la representació de personatges decadents,
fracassats, perduts en les addiccions
als quals s’atribueix no haver sabut
aguantar la pressió o suportar el pes
de la fama. Amy Winehouse, Britney
Spears o Marylin Monroe són exemples d’aquesta tendència. En els que
fins i tot podem trobar casos de mofa
o ridiculització de comportaments que
es consideren inestables o desequilibrats, amb total manca de compassió
i perdent de vista que d’allò que s’està
parlant és sobretot d’una persona amb
un problema de salut.
Hi ha un cert tipus de periodisme,
que conviu barrejat en el món digital
amb les peces de més rigor, que es
creu amb el dret de fer qualsevol tipus
d’afirmació sense consciencia que
fomenten l’estigma i la discriminació.
Periodistes que probablement no
parlarien tant a la lleugera si es tractés
de famosos amb un altre tipus de problema de salut.
Cap periodista, ni tan sols cap professional sanitari que no sigui el propi de la
persona (GoldWater Rule), hauria de diagnosticar ni descriure allò pel que una
persona està passant, per més famosa
que sigui. S’ha d’evitar l’especulació
sobre l’estat de salut d’una persona, no
només pel propi bé de la persona que
està exposada a l’esfera pública, sinó
pel coneixement general que la població desenvoluparà sobre salut mental.

problemàtiques als mitjans alerten que
la informació periodística s’ha de cenyir al que la persona fa i no especular
sobre potencials causes psiquiàtriques
relacionades amb el comportament de
la gent.
Sobretot això passa en tractar històries
de personatges del món de l’espectacle, el cinema o la indústria musical
quan passen per una mala època. Per
poques notícies que trobem d’aquest
estil, en proporció de les que considerem positives, les que hi ha perjudiquen
greument la imatge del que és una
persona amb un problema de salut
mental i perpetuen uns mateixos clixés
estigmatitzadors.

A la recerca dels bons
referents
Els testimonis de famosos que són
conscients i posen el focus en tots
aquests aspectes, que aporten una
reflexió sobre aquestes qüestions,
són especialment positius per la seva
influència i altaveu. Tot i així, encara
són molt més efectius per fer caure
l’estigma els casos de persones anònimes que relaten el seu procés, ja que és
molt més fàcil que el lector estàndard
s’hi pugui identificar com per provocar
un canvi de comportament d’aquest envers la salut mental, tant la pròpia com
la de les persones del seu entorn.

Recomanacions internacionals i guies
sobre com abordar aquesta mena de
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“És llastimós que la salut,
la mental en aquest cas, no
es consideri una temàtica
prioritària i qualsevol cosa
que fa el Messi, sí”
40
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MARC FORCH
Reporter serveis informatius de
TVE Catalunya.

Que són per tu l’ansietat i la
depressió?
L’ansietat és com un estat permanent
de tensió. És quan em llevo, sense cap
motiu aparent, prement la mandíbula o
em venen nàusees... Tinc tota una sèrie
de símptomes. Un estat que em ve i, en
el meu cas, no sé per què. De vegades
estic llegint tranquil i de cop em poso
molt tens. Crec que hi ha un cúmul de
causes d’un estat mental d’un mateix.
Per mi és el reflex del que faig o com
em prenc les coses, o dels mecanismes
mentals que tinc per gestionar el que
em va passant el dia a dia. I en el meu
cas, està aïllada de la depressió, jo crec.
De vegades van juntes. Però penso que
són coses diferents. La depressió com
jo l’he viscut és una condició de veureho tot més gris, sense il·lusió.
Com veus el tractament que es fa de la
depressió i l’ansietat als mitjans?
Crec que és molt lleu, se’n parla poc i
normalment de forma superficial. Es
fan coses puntuals però no és un tema
que tingui gaire espai. No és prioritari.
I és llastimós que la salut, la mental en
aquest cas, no es consideri una temàtica prioritària i el Messi sí.

Quins mites o quines idees cal canviar
sobre ansietat i depressió?
El principal mite que cal canviar és
que quan passes per un problema
d’ansietat i depressió vol dir que
estàs boig. I no, ni estàs tarat, ni ets
un malalt. A més, li passa a molta
gent, penso que a causa de l’estil
de vida que portem. Al final, és una
conseqüència d’aquest sistema que
molts haurem de patir.
Com creus que, en el teu cas, aquest
tipus de creences errònies et van poder
afectar?
Doncs penso que la creença ho magnifica, ho fa més gros del que és. I quan
passes per la vivència real, aquesta
visió externa canvia completament i
l’esquema és un altre. I acabes dient-te
a tu mateix: “no estic boig, però m’està
passant això i he de fer un procés”.
Llavors és quan comences a entendre
que la salut mental no és una cosa a la
qual hagis de tenir por.
Creus que la cultura pot condicionar la
recuperació?
Sí, clar, els prejudicis t’afecten. T’afecta
que la gent pensi que perquè passes
una depressió ets boig, o que et vols
morir, o que acabaràs malament. Això
no cal que sigui forçosament així, no cal
pensar en l’extrem, hi ha una escala de
grisos dins de la qual hi ha la depressió.
M’afecta si la gent pensa: “pobret el
Marc que està depressiu”. Alerta, que
si quan estic depressiu em costa trobar
un cert grau d’il·lusió a les coses no vol
dir que ja sigui algú que estigui pensant
a treure’m la vida.

Creus que la mirada condescendent
dels altres en dificulta poder-ho normalitzar?
A mi no m’agrada gens que al meu
entorn siguin condescendents. Si ho
he notat en algun moment ho he tallat.
D’alguna manera el meu missatge a estat una mica dir: “No et flipis que no soc
invàlid!” Però en general si ho parles
clarament, amb els companys de feina
per exemple, si els ho fas entendre i
demanes que et respectin, tot va bé.
Quins canvis poden fer els mitjans per
ajudar la gent?
Primer de tot han de deixar de convertir
la persona amb algun problema mental
en un espectacle. Tampoc justificar comportaments psicòpates amb un diagnòstic. No té res a veure tenir depressió o
ansietat amb el fet que se t’atribueixin
comportaments violents o estranys. El
tractament mediàtic ha de servir per
donar visibilitat a la problemàtica. Si
realment aquests problemes de salut
mental són, com es diu, l’epidèmia del
segle XXI, cal que comencem a canviar
maneres de fer, cal obrir els ulls. Perquè
tal com anem, amb aquest ritme de vida
tan frenètic, accelerat, immediat, tot és
ara mateix, córrer i córrer, no és el camí.
Des dels mitjans podem replantejar quin
estil de vida és més saludable i quin
comporta malalties.
Quan algú es troba amb un problema
de salut mental quin missatge penses
que li va bé veure als mitjans?
El que a mi m’hauria ajudat quan estava
malament és alguna cosa del tipus:
“Tranquil que això passarà”.
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Mites,
falses creences
i mals costums

LA DEPRESSIÓ I LA
FORÇA DE VOLUNTAT
Vincular la no recuperació amb la
manca de força de voluntat no ajuda
les persones que passen per un
problema greu de salut. Qui passa
per una depressió sovint se sent empès o culpabilitzat pel seu entorn a
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“posar-hi més de la seva part”, quan
això seria impensable d’exigir si ens
adrecéssim a persones amb problemes de salut orgànics o físics.
D’altra banda, un excés de positivisme
pot banalitzar el patiment de la persona, menystenir una realitat molt dura
en la qual hi ha sofriment, contextos

difícils, històries complicades i que,
malauradament per a la gran majoria
de persones afectades, queda lluny de
poder-se resoldre a partir d’altes dosis
de bona actitud i força de voluntat.
Cada cop més, perquè el tema ven i
està a l’ordre del dia, als mitjans es
dona veu a experts en psicologia i

coachs que llancen missatges que
poden ser contraproduents per a les
persones afectades per un trastorn
d’ansietat o depressió. En aquests
articles o entrevistes es dona a entendre la idea molt estesa que, quan un
es marca uns objectius a la vida, tot
és possible. El perill aquí és aplicar-ho
al fet de superar una depressió o una
crisi d’ansietat. D’aquesta manera es
transforma el que és essencialment un
problema de salut pel qual sobretot
cal demanar ajuda, en una qüestió a
combatre a còpia de fortalesa psíquica,
actitud positiva i força de voluntat.
Moltíssimes marques comercials de
material esportiu o productes de parafarmàcia –no oblidem que el contingut
patrocinat s’escola de forma hàbil confonent-se amb allò informatiu–, literatura d’autoajuda i ideologia mainstream a
les xarxes socials promouen conceptes
superficials sobre benestar emocional que estan molt de moda especialment entre noves generacions,
influencers i personatges d’èxit, i que
sovint es barregen perillosament
amb consells mèdics sobre com tenir
cura de la salut mental.

L’ANSIETAT I
L’AUTOEXIGÈNCIA
L’ansietat sovint està molt relacionada amb articles que parlen sobre
temes laborals o estudis universitaris,
pressió, estrès, competitivitat. La gran
majoria de continguts atribueixen al
context o a la precarietat el defalliment
de la salut mental. Però en alguns
d’aquests continguts, en canvi, es
deixa entreveure com la incapacitat de
mantenir els nivells d’ansietat a ratlla
depèn de l’habilitat autoreguladora,
organitzativa o de la intel·ligència
emocional de cadascú. Aquests poden
situar el treballador com a causant i
últim responsable de la seva condició
disfuncional, assenyalant l’individu
que no es capaç, com a culpable de
l’addicció a la feina, a la síndrome
d’esgotament professional (burnout),
l’absentisme laboral o bé de tenir una
mentalitat rígida, poc flexible i sense
habilitat per adaptar-se, raó per la qual
es trenca o no aguanta.
En el món de l’esport, el cinema o la
música hi ha algunes celebritats que
s’han atrevit a assenyalar a la pròpia

Aquests valors impacten més fortament persones
socialitzades com a homes i condicionen la capacitat
de demanar ajuda quan la salut mental alerta amb
els primers símptomes de malestar

indústria de la pressió a la qual han
estat sotmeses les seves carreres.
Aquests testimonis són minoritaris. No
hi ha tantes persones que diguin públicament que la seva salut mental s’ha
ressentit sense por a ser considerades
fràgils, acabades o que les excloguin
dels circuits professionals.
El capacitisme extrem no només es
dona en el món de l’esport i les celebritats. La competència del món empresarial, acadèmic, mediàtic, polític, mèdic o
universitari, entre d’altres, pot comportar unes mateixes dinàmiques en les
quals l’estigma –i l’autoestigma– juga
un fort paper evitant que les persones
demanin ajuda abans que la seva salut
mental se’n ressenti.

Sobre estigma, autoestigma,
demanda d’ajuda i
masculinitat
Segons l’enquesta “Condicions de vida
i hàbits de la població” d’IDESCAT, la
capacitat de demanar ajuda és desfavorable als homes en tots els ítems,
una pauta comuna en el conjunt de la
població i específicament a la població
de més edat. Aprofundint un xic en la
qüestió, les persones que s’identifiquen
com a homes poden experimentar molt
de sentiment de fracàs personal de no
complir amb el mandat de la masculinitat de ser productius.
En aquest sentit apareixen també altres
formes de fracàs o de no complir amb
les expectatives, pròpies i alienes quan,
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a causa d’haver passat per episodis d’ansietat o depressió, s’ocupen
posicions per sota de les capacitats o
qualificació professional. O bé existeix
una forta resistència a demanar ajuda,
acceptar la baixa mèdica, reducció
horària o incapacitació laboral.
Lligat amb l’estigma i l’autoestigma
apareixen també sentiments de culpa i
vergonya de sentir-se una càrrega per a
les persones de qui es depèn pel que fa
a les cures i també econòmicament (entorn familiar, parella, les institucions).
Aquesta idea de la dependència és
molt recurrent i entronca amb la idea
de l’autonomia econòmica, relacional o
emocional desitjada en la masculinitat
hegemònica. Aquests valors impacten
més fortament persones socialitzades
com a homes i condicionen la capacitat
de demanar ajuda quan la salut mental
alerta amb els primers símptomes de
malestar.

ni heroïcitats exagerades. Aquesta
mena de tractament es dona sobretot
en la secció d’esports.

EN SALUT MENTAL
NO SEMPRE HI HA
UN CLAR PER QUÈ
Ningú pot valorar si l’ansietat o depressió que té algú està o no justificada per
fets objectius, observables i comprensibles des de l’exterior. La persona que
sent dolor, manifesta patiment mental,
expressa malestar i assegura no estar
bé, pot tenir múltiples raons o fins i tot
no tenir-ne cap de concreta per haver

arribat fins a aquell estat. El benestar
emocional és un equilibri no sempre
fàcil causat per vivències úniques,
exclusives i inqüestionables de cadascú.
Jutjar la persona que aparenta “tenir-ho
tot”, però que passa per un trastorn de
salut mental com que “només vol cridar
l’atenció” és un tracte estigmatitzador
cap a una persona que pateix i necessita
comprensió i suport per part de la gent
del seu voltant. I no sempre podrem entendre’n les causes. El prejudici que “qui
ho té tot” no té motius per caure en un
problema d’ansietat o depressió i, per
tant, no se li reconeix el dret a estar convalescent, pot generar molt de patiment
i aïllament de les persones afectades,
dificultant-ne la recuperació.

EL TO ÈPIC DE LA
HISTÒRIA DE SUPERACIÓ
Parlar de recuperació d’un trastorn
d’ansietat o d’un episodi de depressió és possible sense que sembli la
narració d’una batalla. Les persones
que passen per un problema de salut
ni són herois ni són uns fracassats.
Passen per un procés que tindrà
diferents fases i que arribarà o no al
moment de la superació. Cal poder
explicar històries realistes, mostrant
totes les facetes sense estigmes
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El prejudici que “qui ho té tot” no té motius per
caure en un problema d’ansietat o depressió
i, per tant, no se li reconeix el dret a estar
convalescent, pot generar molt de patiment
i aïllament de les persones afectades,
dificultant-ne la recuperació

Recomanacions
finals
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RECOMANACIONS
Guies i recomanacions internacionals per
als mitjans de comunicació en el moment
d’abordar la salut mental:

) Humanitzar les
històries. Emfatitzar que l’ansietat
i la depressió són
problemes de salut
comuns i que es
poden tractar. Mostrar històries de persones que, tot i tenir o haver passat per
un diagnòstic d’ansietat i/o depressió,
tenen un paper en la societat. I posar
l’accent en com l’estigma impacta en les
relacions familiars, socials i en la pròpia
carrera professional.
) Transmetre esperança. Ressaltar històries sobre una bona
gestió de la salut mental
per mitjà d’entrevistar
persones recuperades
i mostrar la seva trajectòria, permetrà guanyar consciència
sobre el repte que suposa per a moltes
persones conviure amb un trastorn
mental de llarg recorregut.
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) Encoratjar la
gent a demanar
ajuda. Posar l’accent en la importància de la detecció precoç per tal
d’agafar el problema a temps, remarcant la idea que els trastorns d’ansietat
i depressió són tractables. Augmentar
la consciència sobre els serveis de salut
disponibles i encoratjar la gent a dirigir-s’hi com més aviat millor, així que
es detectin els primers símptomes de
malestar.
) Donar informació acurada sobre
ansietat i depressió. Cal proveir
informació correcta
sobre el trastorn i els recursos sanitaris
disponibles des de fonts d’informació
fiables.
La complexitat que tenen aquesta mena
de problemàtiques hauria de ser una
cosa sobre la qual es posés el focus

per tal de sensibilitzar les persones de
l’entorn i animar-les a mostrar-se comprensives, fins i tot quan comprendre
se’ns fa difícil. Posar èmfasi en el fet que
la salut mental abasta un ampli ventall
de símptomes, condicions i efectes en
la vida de les persones, però que la
gran majoria millora amb el tractament
adequat.
) No referir-se a
les persones com
a depressives o
ansioses. Les persones no som un
diagnòstic de salut
mental. Tenim un “diagnòstic de” o passem per “una problemàtica relacionada
amb”, o ens tractem per algun trastorn
de salut. Evitar també fer servir col·
loquialismes en comptes de l’adequada
terminologia per als tractaments com
per exemple “pastilles de la felicitat” pels
antidepressius, ja que això trivilialitza
el trastorn i el seu tractament i podria
desencoratjar les persones que el necessiten a seguir-lo.

10 tips

per revisar una peça sobre ansietat
i depressió abans de publicar

1
2
3
4
5

Compte amb la frivolització: que
siguin trastorns comuns no significa
que no siguin problemàtiques que
cal tractar demanant ajuda.
Doneu visibilitat al paradigma de
la recuperació a través del testimoni en primera persona sempre
que sigui possible. Pareu atenció a no
incloure detalls morbosos, ni sensacionalistes.
Recordeu que hi ha molts tipus
de depressions i que l’ansietat es
manifesta de moltes maneres.
Mostrar diversitat en els testimonis
assegura no promoure clixés estigmatitzadors.

Visibilitzeu els testimonis en primera persona per la seva importància (joves) o col·lectius vulnerables o invisibilitzats (persones grans,
presos, persones refugiades, etc.).
Alerta a situar el tractament farmacològic per sobre d’altres tipus
de tractaments.

6
7
8
9
10

No inclogueu missatges que donin
a entendre que els trastorns es
deriven de desequilibris químics
al cervell, menystenint els factors
ambientals, context social i vital de les
persones.

Periodista, productor o creadora
de continguts! Si has d’elaborar
una peça informativa o un
contingut de ficció sobre salut
mental i tens dubtes al voltant
de quin enfocament donar-li,
contacta’ns.
@

obertament@obertament.org

 931 123 717
Servei d’assessorament a
periodistes d’Obertament:

No acompanyeu les peces amb
imatges negatives que reforcin
estereotips.

) Contrast sobre mites i falses
creences

Vigileu el llenguatge. Si feu servir
tecnicismes, valoreu si impediran
la bona comprensió de l’article.

) Acompanyament per
no reproduir missatges
estigmatitzadors

Vetlleu sempre perquè, en parlar
de salut mental, el to sigui respectuós. Eviteu sempre un titular
tendenciós o alarmista.

) Consultoria sobre el to apropiat
a l’hora de parlar-ne

Si cobriu històries sobre famosos eviteu la ridiculització de
comportaments extravagants,
no ho relacioneu ni especuleu sobre
un possible diagnòstic psiquiàtric. Ni
tampoc feu servir un to èpic o glamurós per romantitzar o crear llegendes.

) Assessorament general sobre
bones praxis periodístiques en el
tractament informatiu de la salut
mental

) Testimonis en primera persona

) Contrast en la creació de
personatges i obres de ficció
versemblants i lliures de clixés
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informe realitzat per:

aliats estratègics

